PONUKA NA ODPREDAJ MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRE LYŽIARSKE KLUBY ÚAD SLA
Predkladateľ ponuky:

Slovenská lyžiarska asociácia
Úsek alpských disciplín
Karpatská 15
058 01 Poprad
IČO: 421 33 700
( ďalej len ako „predkladateľ“)

P-ÚAD na základe Uznesenia č. 5-10/16 schválilo odpredaj motorových vozidiel z dôvodu
neprimeranej finančnej náročnosti spojených s ich údržbou.

I.

Predmet ponuky

Predmetom ponuky je predaj hnuteľného majetku UAD SLA v zmysle platných právnych predpisov a
výsledkom je uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva. UAD SLA ponúka na predaj hnuteľný
majetok - osobné motorové vozidlá :
PONUKA A:

Renault Trafic 2.0 dCi 84kW/115k L2H1P2 Passenger Comfort Cool
( špecifikácia vozidla viď príloha č. 1- str. 4)
Vyvolávacia cena: 8000,-euro

PONUKA B:

VOLKSWAGEN T5 Multivan 2.5 TDI Startline
( špecifikácia vozidla viď príloha č. 2- str. 8)
Vyvolávacia cena: 9000,-euro

II.

Podmienky ponuky na odpredaj motorových vozidiel

1. Ponuka na odpredaj motorových vozidiel ( ďalej len ako „ponuka“) nadobúda platnosť dňom
jej zverejnenia na internetovej stránke www.slovak-ski.sk.
2. Podmienkou zaradenia návrhu do vyhodnotenia je predloženie návrhu na odkúpenie
motorového vozidla vrátane pohonných hmôt v jeho nádrži.
3. Požadovaná minimálna ponúknutá cena u návrhov je cena stanovená v predmete ponuky pri
jednotlivých motorových vozidlách.
4. Vyhodnotenie bude mať písomnú formu.

5.

Predkladateľ vyhodnotí ponuky a výsledky písomne oznámi všetkým navrhovateľom.

6. Predkladateľ si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť bez
výberu návrhu, b) ponuku zrušiť, c) predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu, e)
odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu podľa podmienok
dohodnutých v kúpnej zmluve.
7. Navrhovateľ má možnosť vykonať obhliadku vozidla. Vozidlo Renault Trafic (PONUKA A) sa
nachádza v sklade ÚAD, Liptovský Mikuláš, obhliadku vozidla si môže dohodnúť po
predchádzajúcom telefonickom dohovore s manažérom skladu ÚAD Jánom Garajom, na
mob. č.: 0905 639 234.
Pre motorové vozidlo VOLKSWAGEN T5 Multivan špecifikované v PONUKE B je možné
vykonať obhliadku v priestoroch firmy TODOS Ružomberok, Ružomberská cesta , obhliadku
vozidla si môže dohodnúť po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pánom Flajsom ,
na mob. č.: 0907 819 863, v pracovných dňoch 9.00 – 16.00hod.

III.

Obsah návrhu

1. Návrh musí obsahovať záväzné číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny auta v mene € .
2. Návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia predkladania
návrhov.
IV.

Časový harmonogram

1. Termín na predkladanie návrhov: do 15.2. 2016 do 12.00hod osobne alebo poštou
2. Vyhlásenie výsledkov súťaže: do 19.2. 2016
3. Oznámenie výsledkov predkladateľom návrhov: do 20.2. 2016
4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 28.2. 2016
5. Odovzdanie motorového vozidla kupujúcemu: v deň pripísania kúpnej ceny na účet
predávajúceho, najneskôr do 15.3. 2016.

V.

Podanie návrhu

1. Ponuku záujemca doručí do sídla SLA na tlačive uvedenom v Prílohe. č. 3. (str. 12). Na
obálku adresáta je potrebné uviesť poznámku „ Ponuka neotvárať“ nasledovne:
Slovenská Lyžiarska asociácia
PONUKA – neotvárať
Karpatská 15
058 01 Poprad
2. Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú
adresu.

3. Predložený návrh nie je možné odvolať.
VI.

Vyhodnotenie ponuky

1. Na návrh doručený po stanovenom termíne sa neprihliada.
2. Kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia
kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia
ponuky.
3. Obálky budú otvorené a vyhodnotené za účasti Generálneho sekretára, Výkonného riaditeľa
a člena Dozornej rady ÚAD.

4. Vybraný navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu za motorové vozidlo najneskôr v deň dohodnutý
v kúpnej zmluve, pričom za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bude dohodnutá
kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5. V prípade nedodržania stanovených termínov zo strany navrhovateľa bude motorové vozidlo
ponúknuté na odkúpenie ďalším záujemcom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených
návrhov.
VII.
Odovzdanie motorového vozidla
1. Motorové vozidlo bude odovzdané kupujúcemu v termíne dohodnutom v Zmluve na základe
odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte: Mgr. Tomáš Kmeť, Výkonný riaditeľ ÚAD

Príloha č. 1 - PONUKA A
Renault Trafic 2.0 dCi 84kW/115k L2H1P2 Passenger Comfort Cool
Stav:
Lokalita:

Používané
Liptovský Mikuláš

Technické údaje:
Výrobné číslo podvozku /VIN/ VF1JLBHB6AV379587
Rok výroby: 2010
Typ motora: M9R M7,
Výkon: 84,00 kW/3500 min -1
Objem valcov: 1995 cm 3
Palivo: NM
Miest na sedenie:9
Farba: biela
Evidenčné číslo vozidla: PP-972 CH
Číslo technického preukazu: SD 387248
Stav tachometra: 235.000 km
Výbava:
GPS zariadenie s prepínačom, autorádio s CD/MP3/BT, reflexná vesta, lekárnička, zdvihák, kľúč
k rezerve, rezerva, strešné nosiče, ťažné lano, bezpečnostný trojuholník, immobilizér, puklice,
podlahové gumy, pneumatiky letné
Fotogaléria:

Príloha č. 2 - PONUKA B
VOLKSWAGEN T5 Multivan 2.5 TDI Startline
Stav:
Lokalita:

Používané
Ružomberok

Technické údaje:
Výrobné číslo podvozku/VIN/ WV2ZZ27HZ8H170208
Rok výroby: 2008
Typ motora: BNZ
Výkon: 96 / 131 kW/k
Objem valcov: 2461 cm3
Palivo: Diesel
Miest na sedenie: 5
Počet dverí: 4
Farba: čierna
Evidenčné číslo vozidla: PP231CV
Číslo technického preukazu: PB 350 975
Stav tachometra: 290169 km
Výbava:
ABS; airbag - bočný L+P do 1/08; airbag - hlavový L+P do 1/08; airbag - vodiča + spolujazdca; bederná
opierka sedadla vodiča a spolujazdca; bočné posuvné dvere - pravé; determálne sklá; diaľkovo
ovládané centrálne uzamykanie vozidla; el. nastav. a vyhrievané spätné zrkadlá; el. spúšťanie okien predných; elektron. stabilizačný program (ESP, ACS, DSC...); filter pevných častíc; hodiny - digitálne;
imobilizér; kúrenie s vnútornou cirkuláciou vzduchu; lakťová opierka vpredu; nastaviteľná poloha
volantu; otáčkomer; peľový filter privádzaného vzduchu; protipreklzový systém kolies
(ASR,ASC+T,ETS,TCS..); príprava na inštaláciu rádia od 1/08; reproduktory - 4 od 1/08; servoriadenie;
stierač + ostrekovač zadného skla; svetlá na čítanie vpredu a vzadu; tretie brzdové svetlo; ukazovateľ
vonkajšej teploty; uzávierka diferenciálu (elektr., mech.); výškovo nastaviteľné predné sedadlá.
Technický stav:
Potrebná výmena spojky 1800 €
Fotogaléria:

Príloha č. 3
Slovenská Lyžiarska asociácia
PONUKA – neotvárať
Karpatská 15
058 01 Poprad

VEC : Ponuka na kúpu Motorového vozidla
Lyžiarsky klub ..........................................................., so sídlom ............................................,
IČO : ......................., konajúci prostredníctvom ................................ ........., v súlade s Uznesením
č. 5-10/16 P-ÚAD predkladá svoj záujem o kúpu motorového vozidla špecifikovaného v ponuke
A
B
*Označiť/ zakrúžkovať ponuku o ktorú máte záujem.

Nami ponúknutá cena : ...........................€

V .........................................., dňa ........................

----------------------------------LK .................................

